
ARANY JÁNOS ÉS ERDÉLYI JÁNOS BULCSU-
BIRÁLATA. 

Tagadhatatlan, hogy Arany Jánost mint kritikust érdeme 
szerint csak legújabban méltányolták. Várdai Béla,1 Gálos Rezső,2 

Nógrádi László 3 s Szinnyei Ferencz4 nyomozásai élesen utalnak 
Arany Jánosnak azokra az érdemeire, melyeket a kritika terén 
aratott, Arany János bíráló alapossága, józan mérlegelései s ítél
kezésének magasabb szempontjai olyan erények, melyeket ma már 
világosabban látunk. 

A kelmeiség czifrálkodásaival és a sallangosok eszmétlensé-
gével hadakozó Erdélyi Jánost, Hegel követőjét, Beöthy Zsolt5 

méltatta a legalaposabban. 

I. 

Úgy Arany, mint Erdélyi megbírálta Bulcsú Károly költe
ményeit. Arany 1861-ben, Erdélyi 1863-ban. 

A bor czíműről azt mondja Arany János, hogy Bulcsú 
didactico-allegoricus irányát igazolja, noha tagadhatatlan, hogy a 
költői gondolat és annak előadása közt némi meghasonlást éreztet.6 

Erdélyi János, ugyancsak A borról szóltában, az »eredeti 
szerkesztés«-t hangoztatja.7 

Hogy nem egészen Bulcsú didactico-allegoricus iránya érvé
nyesül A borban, hogy nem Bulcsú eredeti szerkesztése ez a köl
temény, rövidesen kiderül majd. 

Bulcsú A borban leírja, hogy Noé az elültetett venyigét 
bárány-, oroszlán-, majd disznóvérrel öntözte. 

1 Várdai Béla : »Arany János kritikai álláspontja«;, Beőthy-Emlékköny, 1908. 
8 Gálos Rezső : »Arany mint műbíráló«, Uránia, 1909. 
3 Dr. Nógrádi László : »Arany mint kritikus«, írod. Közi., 1909. 
* Szinnyei Ferencz: »Arany János tudományos munkássága« ez, tanul

mányának Arany műbirálati működésére vonatkozó fejezete : Budapesti Szemle, 
1910, CXLII, 183—198 lk. 

s Budapesti Szemle, 1897. 
• Arany János művei, Franklin-Társulat kiadása, VI. k. (451—465.) 
1 A magyar lyra ez. czikksorozat VII. fejezete a Tanulmányok ez. kötetben 

(223—235. lk.) 
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Ez a történet megvan a Gesta Romanorumban is. Czíme: 
De inventione vinearum, Haller János fordításában pedig: Mint 
találták a' szőlőt. A Josephushól merítő Gesta Romanorum-mese 
leírja, hogy a nagyon savanyúnak tapasztalt szőlő gyökerét Noé 
oroszlán-, majom-, disznó- és bárányvérrel öntözte. Édesebb leve 
is lett; mely Noénak — csúfságára — a fejébe szállott. A mesét 
nyomon követi a magyarázat: »Az-óltától fogva már minnyájan 
vehettyük eszünkbe, hogy a' bor miatt némellyek garázdások,. 
haragosok, mint az oroszlánok; némelyek tsúfolkodók, mások 
dolgait ki-ábrázolók, mint a majmok, némellyek heverők, álmosok 
mint a' disznók; némelyek tsendesek, mint a bárányok.«1 

Világos, hogy az allegorico-didacticus irány, melyet Arany 
emelt ki, megvan a Gesta Romanorum történetecskéj ében is, az 
eredeti szerkesztés Erdélyi hangoztatta tényezője is elesik. Ki kell 
azonban éleznem két tagadólagos mozzanatot. Míg Noét a Gesta-
ban legkisebb fia kicsúfolja, s míg ugyanitt a majomvérnek is 
érdekes szerep jutott, Bulcsú költeményében sem a csúfolásnak,. 
sem a majomvérnek nincs nyoma. Ez azt jelenti, hogy Bulcsú, ha 
ezeket az adatokat olvassa, bizonyára nem mellőzte volna, röviden : 
Bulcsú nem a Gesta Romanorumból, hanem más forrásból merített. 

Ezt a tárgyat jóval a Gesta Romanorum előtt feldolgozta 
Abakir is. Abakir leírja, hogy a sátán Noé elé toppan, ki szőlőt 
ültetett. A sátán azt kérdezi tőle, akar-e vele együtt ültetni? Noé 
elfogadta az ördög ajánlatát. A sátán először bárányt, majd 
oroszlánt, végre disznót hozott neki s mindegyiket levágta a tőkén. 
Abakir meg is magyarázza ezt a történetecskét.2 

Bulcsú költeménye Abakir művével részleteiben is meg
egyezik. Azt a feltevést, hogy Bulcsú a héber munkából merít
hette A bort, egy külső és két belső érv támogatja. Bulcsú mint 
sárospataki theologus foglalkozott zsidó tudománynyal, s érdek
lődése a megszabott anyagon kívül bizonyára tágabb körre is 
irányulhatott. A második és harmadik tényező nem kevésbbé fontos. 
Ha nem is olyan határozottan, mint Abakimál, de Bulcsúnál is 
szerepe van a sátánnak; ha nem is egész pompájával,, legalább 
egy szerényke lólábbal Bulcsúnál is életjelt ad magáról: 

Felgyújtok minházunkat — oltani 
Az Ördögöt hívtuk fel. Mi lehet 
A kialkudt bér ? Mit visz el az ördög ? 
Nem egyebet, mint a becsületet.3 

Mig a Gesta Romanorumban az oroszlán-, majom-, disznó-
és bárányvér a részegségnek majd garázdálkodásban, majd csúfol-
kodásban, fetrengésben vagy bárgyúságban mutatkozó fajképeit 

1 Katona Lajos kiadása, 435. 1. (Haller János fordítása.) 
2 Midras-Abakirt idézi Jalkut Simoni (Szidra-Noá 141-ik versében). 
s 71. 1. Bulcsú Károly Költeményeiben. 
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jelzi, addig Abakir ezt a gondolatot élezi ki: .»Ha az ember iszik 
egy pohárral, olyan mint a bárány, szerény és engedékeny kedélyű. 
És ha iszik két pohárral, azonnal olyan hőssé lesz, mint az orosz
lán . . . És ha hárommal iszik, rögtön olyanná lesz, mint a disznó, 
mely a sárban és a trágyában bemocskolja magát . . .«1 Abakir 
felfogása szerint nem typuselsorolással van dolgunk, mint a Gesta 
Romanoruntban, hanem az iszákosság okozta káros szenvedély 
eredményének fokozataival A fokozás mozzanatát Bulcsú is át
veszi : egy vagy két itcze bor még meg nem árt, hatására szelíd 
»kedvvirág« fakad. A hősiség fellobbanásait is megérteti velünk: 

Noé oroszlán vérét önti be 
Másodszor, hogy hatályosabb legyen, 
A borvesszőnek szomjas gödribe.3 

A disznóvér öntözte borról mondja: 

Oh az a több: s kioltja 
Az ész őr-csillagát.4 

így minden valószínűség szerint Bulcsú Abakir művéből 
merített. Ha a forrást ismerjük, lényegesen módosul az az érté
kelés, melyet Arany János és Erdélyi János bírálatában olvasunk. 
Csupán azt kell kutatnunk, hogyan dolgozta fel Bulcsú a forrás 
nyújtotta nyers anyagot, A kivitelben különösen két tényező köti le 
érdeklődésünket: egyik a nemzeti vonatkozás, másik a részletrajz. 

Az ősök Hadúr kövére öntötték a szőlő levét, Árpád dal
nokának a lelkét is bor tüze hevíté, a szegény pórnak is a borág 
ad vigasztalást. A bárány vér öntözte édes nedű »gyermeteg kedv-
virág«-ot teremt. A huszár lelke tűzre lobban, a puszták fia 
harczról beszél. Nem csuda: Noé oroszlánvérrel öntözte a tőkét.3 

A nemzeti érzés fénye csillog A boron, mely Arany s Erdélyi 
elől a lidércztűz röpkeségével surrant tova, mikor bírálatukat írták. 

A részletrajzra már kiterjedt Arany figyelme, de csak álta
lánosságban. »Ábrándos lelke sokszor túlontúl is költői, hangulata 
többnyire emelkedett, kifejezése a részletekben többnyire erőteljes.«6 

A borban is a mámorító ivás aprólékos rajza jól sikerült: a 
szemérem haldoklik, a harczi ének bőgéssé fajul, a szelid férj meg
bokrosodik, az agg pityereg, a lángelmére köd borul, a szűz titka 
napfényre jő, szitok ér nőt, anyát, vallást és erényt, dúl a bűn 
vihara, a becsület az ördög hatalmába kerül: 

Noé disznóvért öntött a gödörbe 
És megfekvé a gyalázat sarát.7 

1 Id. mű. Jalkut Simoninál 141-ik vers, dr. Schweiger L. fordítása. 
s 70. 1. — s T. i. a több itcze. — * 71. 1. 
8 70. 1. 
« VI. k., 462. 1. 
' 71. 1. 
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Ez a történet első pillanatra úgy hat, mintha Hugo remek 
mondásának a megérzékítése volna: »Depuis l'huítre jusqu ä l'aigle, 
depuis le porc jusquau tigre tous les animaux sönt dans 
rhomme.«1 A nagy franczia romantikus szerény magyar kortársa 
hasonló eszmét fejezett ki, melylyel irodalmunk két nagy írójának 
az érdeklődését is lebilincselte. Most már tisztán láthatjuk, hogy 
az eszme ősrégi, de a feldolgozásból kitetszik a költő őszinte ben-
sosége s az alakítás komolysága. Bizonyára Bulcsú Bora nem 
állja ki a versenyt Gárdonyi Géza kitűnő alkotásával, ki Baracs 
Imre rajzával művészi alkotást nyújtott, a bor hatását és követ
kezményeit a dráma cselekvő mozgalmasságában jelenítette meg, 
de Bulcsú költeménye is elsősorban tárgya, másodsorban Arany 
és Erdélyi érdeklődése miatt megérdemli, hogy kimentsük a fele
dés éjszakájából. 

II. 

Dolgozatunk második részében csupán Arany Bulcsú-bírála
tával foglalkozunk. A vezető szempont ugyanaz, melyet A bor 
fejtegetésekor is alkalmaztunk. Arany A boldog czímű alkotást 
sem értékelte úgy, hogy ítélete megingathatatlan lehetne. 

Bulcsú A boldogbein leírja, hogy az agg király kéri fiát, járja 
be országát, keresse meg benne a legboldogabb embert, öltse 
magára annak ingét, csak úgy járuljon majd eléje. Sokáig ván
dorol a királyfi, botja is elkopott már. A vár urát s a kunyhó 
szegényét egyaránt kikérdezi. A csüggeteg királyfi a rengetegbe 
jut, kiönti fájdalmát, s egyszerre bűvös dal hangjai szallanak 
feléje. Megtalálja a szerelmétől áradozó énekest. Ez a királyfinak 
bevallja, hogy a barátság és a szerelem angyalai kísérik életét. 
Mikor ingét kéri a királyfi, kérését megtagadja: 

Lásd, — ingem nincs nekem.8 

Arany János ezt az ing-motívumot szokatlannak, különösnek 
tartja. »E furcsa ingfelvétellel — mondja Arany — nem tudom, 
mit akart szerző.3 Azon töpreng, hogy Bulcsú valamelyik ing
közmondásra gondolhatott. A felelet sokkal egyszerűbb: Bulcsú 
Károly A boldogban ismert mesetárgyat dolgozott fel úgy, mint 
P. T. Helvetius van den Berg, holland költő (1799—1873) De 
gelukkige (A boldog) -czímű költeményében, vagy jóval Bulcsú 
után Greguss Ágost A beteg királyban.* 

1 Les Misérables, I*e partié, V/5. 
a 23—30 lk. 
8 VI. k. 459. 1. 
* L. Szalay Károly A beteg király czímű értekezését az Irodalomtör

téneti Közlemények I. évfolyamában (109—113). Szalay nem jut végleges meg
állapodásra. Azt mondja, hogy Greguss ezt a történetet >talán olvasta vala-
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Greguss leírja, hogy Szamarkand királyát betegség gyötri. 
Ukkabor remete azt tanácsolja neki, öltse magára országa leg
boldogabb emberének ingét. A király megbízottai felkotornak 
minden megyét. Egyszerre egy rozzant putriból háladal hallszik, 
majd félcsupasz ember búvik ki belőle. Bevallja, boldognak érzi 
magát, mert jó felesége és gyermeke van. Ingét kérik, de nincs 
neki. Búsan jelentik a királynak: 

Leltünk is egyet: annak nincsen ünge.1 

Bulcsú és Greguss költeménye három mozzanatban külön
böznek: Gregussnál a betegség gyógyítására szolgálna a boldog 
ember inge, míg Bulcsúnál az agg király végső óhajának tárgya. 
Míg Bulcsú az inghiánynyal csattanós véget ad a költeménynek, 
Greguss tovább szövi a mesét, s terjengős oktatást fűz hozzá. Míg 
Bulcsú költeményét a szív melegebb érzelmessége hatja át; addig 
Greguss meséje a szellemes és tanítani akaró író hideg munkája. 

Helvetms van den Berg meséje egy-két mozzanatban a 
Gregusséhoz, egy lényegesben Bulcsú költeményéhez hasonlít. 
A holland költő és Greguss^ királya egyaránt betegség miatt keres
teti a boldog ember ingét. Úgy van den Berg, mint Greguss feje
delme bölcs tanács után indul: az Ukkaborra, ez Brám Olipohokra, 
az arab orvosra hallgat. A részletrajzban különbségekre is bukka
nunk, így az udvari emberek szolgai serénykedése a maguk ingé
vel s a boldog megjelenése az udvarban hiányzik Greguss mesé
jéből. Viszont az a csattanó, hogy a boldog ember ismeretes 
nyilatkozatával végződik úgy van den Berg, mint Bulcsú költeménye, 
eléggé meggyőzhet bennünket, hogy erősebb volt bennök a művész, 
mint Gregussban, ki tanítgatásával kissé kiszikkasztotta a köl
tészet nedűjét: 

Kevés a boldog ! fájdalom, igaz ; 
Az sem vagyon és hatalom által az.a 

Egyáltalában nem kell arra gondolnunk, a mit Arany János 
kifejezett, hogy az ing-motivum talán nem egyéb »frivol czélzás-
nál a költők szegénységére.«3 Nem lehet elfogadnunk az ízléste
lenség vádját sem, melylyel Bulcsút illeti, mert e történet feltalálója 
nem is Bulcsú volt, hanem más valaki, kinek az eszméje széles 
körben hódított.4 

hol«. Nem lehetetlen, hogy Greguss talán ismerte Bulcsú költeményét vagy 
Arany kritikáját. Ellenvetésül szolgálhat, hogy a betegség indítéka Bulcsú köl
teményéből hiányzik, míg Greguss meséjében nagyjelentőségű. 

1 157. 1. Greguss Ágost Meséiben (A beteg király: 154—157 lk.). 
2 157. 1. 
3 VI. k. 459. I. 
4 Castelli, bécsi költő hasonló tárgyú művéhez nem juthattam. 
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Azok a bíráló megjegyzések, melyeket úgy Arany, mint 
Erdélyi Bulcsú-kritikájában olvasunk, mélyenszántóak, tanulságosak, 
de — miként sikerült kimutatnunk — mivel az összehasonlítást 
mellőzik és csak az aesthetikai értékelésre ügyelnek, ma már némi 
kiegészítésre szorulnak. Kiderül, hogy az összehasonlítás szem
pontja bírálóra és megbíráltra nézve egyaránt fontos.1 Bulcsú 
műveltsége új,2 Arany és Erdélyi bírálatának egy-két helye más 
világításban tűnik fel. Ez az eredmény leginkább azért nyugtat 
meg bennünket, mert az igazság erejével hat, s Szent Ágostonnal 
kérdem: »Quid fortius desiderat anima, quam veritatem?« 

1 Érdekes, hogy Arany János Bulcsú Károly Fonogat a kis lány czímű 
költeményét a költeménykötet legkedvesebb s legépebb darabjának tartja. 
(Aranjynál: VI. k. 455. 1., Bulcsú gy.-ben 46—47. lk.) Arany arra nem utal, 
hogy e költeményen erősen érzik Vörösmarty Mihály Gábor diákjának a hatása 
Különben Bulcsú Hadúr dalnoka czímű hosszú költeménye is meggyőzhet bár
kit is Bulcsú VörÖsmarty-tiszteletéről: 

Hadúr sátrában nagy ünnepet ülnek 
Vörösmarty az égbe érkezett. (157. 1.) 

Vörösmarty-cultusáról tanúskodik még Duna és Tiszája. (260—262.) lk. 
2 L. Bulcsú (Paltsó) életrajzát, tanulmányai jellemzését s irodalmi műkö

désének pontos lajstromozását id. Szinnyei József Magyar írók czímű nagy 
vállalatának I. kötetében (1408—1409. lk.). 

DR. ELEK OSZKÁR. 

PÁR SZÓ A BOR-RÓL. 

Bulcsú, A bor ez. költeményéhez Erdősi Sylvester Jánostól vette a 
mottót: »A magyar népnek, a ki ezt olvassa.« A refrain a múlt század 50-es 
évei egyik kedvelt népdalának két első sora (»Egy iteze bor, két iteze bor 
megitatja magát!«) — Didactico-allegoricus irányához jól illik a Noé nevéhez 
kapcsolt legenda. Mindez Erdélyiként: »mozaik, melyben együvé öntvék már
vány, üveg, tégla, kavics, kagyló.« — Honnan ismerte a legendát? Igaz, hogy 
a bárány-, oroszlán- és disznóvért csak Abakir és Bulcsú említi, míg a többi 
változat szerint a majomvér is szerepel. Azonban B. theologiai tanulmányai 
nem tették azt lehetővé, hogy a Midrast olvashassa. A hármas számhoz való 
ragaszkodás költői műalkotás közben oly szokásos dolog, hogy a negyediknek 
elhagyásához akkor sem kellett nagy poetica licentia, ha arról tudomása volt 
ís. így forrása lehetett akár a Hármas história, akár Tinódi »Sokféle részögös-
ről« czímű verse. Ez utóbbi nemcsak azért, mivel Tinódi Cronicája megvan a 
sárospataki könyvtárban, hanem mivel didacticus és nemzeti iránya is bő 
kifejezésre jut a hosszas, részletező tárgyalás folyamán, 

A legenda forrásai M. Grünbaum által összeállítva olvashatók a Z. d. 
DMG. 41. 652. lapján. 

Szerk. 


